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Beste Ekerenaar

Ivo Legon, voorzitter N-VA Ekeren
Zoals steeds past het om even stil te staan bij het
voorbije jaar in de aanloop naar een nieuw jaar.
Soms moesten we al eens moeilijke beslissingen
nemen. Helaas werden die vaak bewust verkeerd
toegelicht door de oppositie, die ‘vergat’ dat ze er
zelf mee aan de basis van lag. Wij blijven echter
consequent een positief verhaal brengen en we
komen onze verkiezingsbeloftes na.

V.U.: Ivo Legon, Gerardus Stijnenlaan 183, 2180 Ekeren

Zo behouden we Ekeren als een groene, leefbare
en kleinschalige gemeenschap. We bouwen
Ekeren verder uit als een bruisend district, met
behoud van het typisch dorpse karakter. We realiseren de beloofde grenscorrecties met respect
voor de eigenheid van Ekeren. Ons beleid getuigt
van veel verantwoordelijkheidszin, budgettair
realisme en respect voor onze inwoners. Wij
hebben dit alles beloofd in ons verkiezingsprogramma. Samen met onze coalitiepartners doet
N-VA Ekeren wat moet gebeuren en voeren we
het bestuursakkoord uit. De positieve tekenen
van ons beleid en de daarbij horende verandering, krijgen ondertussen gestalte. Je leest er
alles over op pagina 2.
Op 1 januari staan wij er weer, samen sterk met
de Ekerenaar om blijvend te werken aan ons
‘dorp in de stad’, zodat het hier tof, groen, leefbaar en gezellig blijft om te wonen. Wij wensen
jullie allen een schitterend 2016 toe, een jaar vol
vrede, goede intenties, een goede gezondheid en
geluk, zo kan 2016 niet meer stuk.

Nieuwjaarsreceptie

Ekeren
De Ekerse begroting is in goede handen
Op maandag 23 november keurde de
districtsraad de begroting voor 2016
goed. Met deze budgetopmaak zijn we
halfweg de legislatuur. “Ekeren uitbouwen als een bruisende gemeenschap, als
een groen dorp in de stad, bestuurd met
veel realiteitszin”, vat districtsschepen
Ludo Van Reusel, bevoegd voor budget,
de krachtlijnen samen.
Vinden we de kracht van verandering terug in
deze begrotingscijfers?
• De domeinen die bijdragen aan het
bruisende gemeenschapsleven en die de
Ekerse verenigingen steunen, zijn gestegen
van 49% naar 58% van de totale werkingskosten. Hiermee blijven we investeren in
cultuur, jeugd, sport, senioren en feesten.
• Het budget voor het jaarlijks groenonderhoud en de nieuwe aanplantingen
is in de loop van de voorbije drie jaar met
43% gestegen. En ook voor communicatie
is 36% meer ingeschreven dan wat bij de
budgetopmaak van 2013 was voorzien.
• We zijn bovendien bijzonder trots dat de
secretariaatskosten zijn gedaald met 38%

Ludo Van Reusel

Nieuwe cultuurprijzen in de maak
“Met de tweejaarlijkse cultuurprijzen willen we mensen in de bloemetjes zetten die
iets bijzonders deden voor cultuur in ons
district”, zegt cultuurschepen en districtsvoorzitter Koen Palinckx.
We onderscheiden drie
categorieën:
carrièreprijs,
blikvanger en

N-VA Ekeren zet op zaterdag 16 januari 2016
het nieuwe jaar feestelijk in. We heten U van
harte welkom vanaf 19 uur in de ‘Wilgehoeve’,
Wilgehoevestraat 79, 2180 Ekeren.

www.n-va.be/ekeren

en dat we de realisatiegraad hebben kunnen optrekken van 68% in 2012 naar 83%
in 2014. De vooruitzichten zijn dat
die voor 2015 nog
hoger zal liggen.

Koen Palinck x

beloftevol talent. De drie prijzen verwijzen
naar de drie akers in het wapenschild van
Ekeren.
Het district doet een brede oproep aan de
inwoners en verenigingen om nominaties
in te dienen. Elke inwoner van Ekeren en
iedere vereniging die haar werking heeft
in Ekeren, kan kandidaten voordragen.

De kracht van verandering in de praktijk
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Het Ekerse districtsbestuur heeft
de jongste jaren hard gewerkt om
de kracht van verandering voelbaar te maken. En het mag gezegd
worden: de verandering vindt
plaats in Ekeren.
Met de N-VA wordt gewerkt in
Ekeren. De lang verwachte werken
aan het Laar gingen eindelijk van
start. Meerdere straten worden
heraangelegd en de voorlopige kers
op de taart is het nieuwe Kristus
Koningplein.
Wat ooit omschreven werd als het
lelijkste plein van de provincie,
krijgt vandaag alle lof van inwoners
en bezoekers.
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Op aandringen van de Ekerse
N-VA werd beslist om een nieuwe
gymhal te bouwen in het Hagelkruispark. De opening is voorzien
voor augustus 2017. Samengevat:
N-VA Ekeren heeft de ambitie
om elke Ekerenaar meer te doen
bewegen.
Op het elan van de N-VA zorgen
we ook voor het Ekerse erfgoed en
cultuur. Ekeren krijgt er acht beschermde monumenten bij, Hof de
Bist werd omgevormd tot cultuurcentrum en de toegangspoort tot
de Ekerse begraafplaats is prachtig
gerestaureerd.
De 11 juliviering werd dynamisch
vernieuwd en voor onze allerkleinsten bedachten we een feest rond
het Ekers figuurtje Jules, gekend in
elke Vlaamse kleuterklas.

In 2016 worden de Dorpsstraat en
de Kloosterstraat heringericht, en
starten de werken aan de Kapelsesteenweg. Kortom, met de N-VA
blijven we werk maken van een
inhaaloperatie in het onderhoud
van onze Ekerse wegen, voet- en
fietspaden.

Na jaren komt er eindelijk ook
een oplossing voor Hoekakker
dankzij de N-VA. In dit belangrijk
dossier slaat de motor van verandering aan. We zorgen ervoor
dat alvast het grootste deel van
Hoekakker wordt verankerd tot
parkgebied. Zo blijven we inzetten
op een groen dorp in de stad.

Ook sportief zitten we niet stil.
Steevast is Ekeren massaal aanwezig op ‘Ekeren sport’. Deze happening zullen we verder uitbouwen
tot de Ekerse sportdag van het jaar.

Ook de volgende jaren mag u op
de inzet van N-VA Ekeren blijven
rekenen. De verandering is er. We
blijven de lat hoog leggen. U mag
van ons niet minder verwachten.

Kathy Kimpe
Districtsraadslid Ekeren

Met deze jaarwisseling is de N-VA halfweg in de bestuursperiode
2013-2018 van Antwerpen. Een goed moment om even stil te staan bij
onze verwezenlijkingen.
De Antwerpenaar koos bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 2012
duidelijk voor verandering. De
koerswijziging die nodig was
om van Antwerpen opnieuw een
bruisende stad te maken, werpt nu
haar vruchten af. En de droom van
een stadsgemeenschap waarin de
fierheid op Antwerpen culturele,
religieuze en andere verschillen
overstijgt, krijgt vorm.
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Veiligheid en properheid zijn twee
eisen van de Antwerpenaar die te
lang genegeerd werden. Tachtig
jaar socialistisch bestuur verlamde
de stad. De steeds luider klinkende
stem voor verandering was niet te
stuiten. Het huidige stadsbestuur
pakt problemen aan die onbespreekbaar waren geworden in
de loop der tijd. De gevolgen
zijn er en ze zijn positief voor
de Antwerpenaar. We maken Antwerpen veiliger, netter en sterker.
In 2013 daalde de criminaliteit met
3 %. In 2014 daalde ze al met 9 %.
En ook de voorlopige resultaten voor
2015 tonen dat de criminaliteit verder
daalt. Die trend willen we structureel verzilveren. Daarvoor blijven
we de drugscriminaliteit en -overlast
aanpakken, hebben we de politieinzet op straat gevoelig verhoogd en
gaan we de strijd aan met criminele
netwerken en de onvermijdelijke
verloedering die ze met zich mee
brengen. Antwerpen was ook de
eerste stad om vanaf 2013 professionele preventie van radicalisering te
combineren met een harde aanpak
van fanatiekelingen.
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om te keren. Soms met wat zachte
dwang moeten we jongeren motiveren om hun schoolcarrière af te
werken. Wie het geloof in zichzelf
verloren is, helpen we overeind.
Investeren in de kinderen van deze
stad, is investeren in de toekomst.
Ook op vlak van onderwijs en
kinderopvang stak het stadsbestuur
een tandje bij. Dankzij bijkomende
investeringen
heeft
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De Ekerse N-VA-ploeg

www.n-va.be/ardooie

pronkstukken waarmee we uw steun
willen verdienen. En dan vernoemen
we ook nog de Zuiderdokken, de
nieuwe look van de Bredabaan, de
vernieuwde Kaaien, het nieuwe
sportcentrum

het aantal plaatsen in de kinderopvang halen we tegen 2018. We zijn
goed op weg.
Bart De Wever
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We mogen er geen doekjes om
De inzet op veiligheid gaat gepaard
met de keuze om het sociale weefsel
van Antwerpen te versterken. De

en een waterpartij. Eén van de vele

Burgemeester
stad Antwerpen

